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سخن روز

شیرنی سیاست درکام مردم
امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

همــه آمدند ،کوچــک و بزرگ و پیر و جوان  .حضور ملت ایــران در پای صندوقهای رای
خیره کننده بود .نمی دانم در جای دیگری از جهان چنین اســتقبالی را می توان دید و یا خیر؟
این حضور چشــمگیر نشــان می دهد نه تنها «امید» در دل مردم ایــران از بین نرفته ،بلکه
اتخاذ روشــهای مسالمت آمیز برای حل اختالفها بهترین گزینه این مردم است .وقتی آشفتگی
خاورمیانه را کنار این حضور درخشــان مردم قرار می دهیم بدون تردید به تالشــهای شــبانه
روزی مســئوالن امنیتی کشور افتخار میکنیم .اگر نبود تالش نیروهای امنیتی و نظامی برای
این ســطح از امنیت ،قطعا امکان برگزاری چنین انتخابات با شکوهی میسر نمی گردید .چنین
مدیریت امنیتی تنها درصورتی امکان پذیر است که این نیروها خود را از مناقشات سیاسی دور
نگه دارند .بدون شک در این میان هدایت و مدیریت مقام معظم رهبری مثال زدنی است .مقام
معظم رهبری همواره در ســخنان خود بر لزوم دوری نظامیان از عرصهی سیاسی تاکید داشته
اند .بدون شــک اگر این مهم انجام نمی گرفت و نیروهای مســلح خود را در نتیجه انتخابات
منتفع می دیدند دیگر از امنیت فعلی خبری نبود .در حالی که نیروهای نظامی و امنیتی مشغول
فراهــم کردن امنیت الزم بــرای برگزاری انتخابات بودند مردم ایــران برای آینده این امنیت
دست به کار شدند .مردم با حضور در پای صندوقهای رای از هرگونه جنگ و ماجراجویی ابراز
انزجــار کردند .برائت مردم از جنگ مهمترین نتیجهای بود کــه انتخابات روز جمعه به همراه
داشــته است .ارتباط عجیبی اســت .در حالیکه نیروهای امنیتی و نظامی امنیت کشور را برای
برگزاری انتخابات فراهم میکنند ،مردم با حضور در پای صندوقهای رای نیروهای مســلح را
از درگیریهای بینالمللی در امان می دارند .چنین ترکیب غریبی فقط در عالم سیاســت دیده
میشــود .نــه اقتصاد و نه هیچ عرصهی دیگری امکان چنین تعاملــی را فراهم نمی کند .این
سیاست است که می تواند سستی و انفعال حوزههای دیگر را بر دوش خود حمل کند .سیاست
مهمترین و برترین دســتاورد بشریت اســت .تنها با وجود سیاست می توان بدون ریختن حتی
یــک قطره خود جان و مال و نفس مردم را حفظ نمود .این مهم را مردم ایران به خوبی درک
کرد ه و روز جمعه به نمایش گذاشتند .اما ظرفیت سیاست به تامین امنیت کشور محدود نیست.
سیاســت این توانایی را دارد تا دیگر حوزههای آســیب دیده را نیز ترمیم کند .اقتصاد و اخالق
مهمترین این حوزهها اســت .اقتصاد ایران در طول دوران حکومت دولت نهم و دهم آسیبهای
فراوان دید .آســیبها به حدی گســترده و عمیق بوده ،که با گذشــت  4سال از آن دوران هنوز
خرابیهای آن قابل مشاهده است .اگرچه دولت یازدهم تالش زیادی برای آوار برداری از این
مخروبه را نشان داده اما به طور دقیق و مشخص تا انتفاع مردم از این آوار برداری راه درازی در
پیش است .در این شرایط سیاست باید به کمک این اقتصاد نیمه جان آید .تا به امروز خروجی
فعالیتهای اقتصادی دولت یازدهم بیشــتر محدود بــه اعداد و ارقامی بود که چندان با وضعیت
مردم ارتباطی نداشــت .از این جای کار بر عهده سیاســت است که اقتصاد را از بند این آمار و
نمــودار نجات داده و آن را معطوف به انتفاع مردم کند .در این انتخابات مردم ایران بزرگوارانه
مطالبات اقتصادی و فشارهای ناشی از وضعیت رکود را به جان خریدند و دم بر نیاوردند تا خطر
امنیتی را برطرف کنند .از فردای انتخابات عرصهی سیاســت باید عرصهی طرح این مطالبات
باشــد .اگر روز جمعه  29اردیبهشــت مردم سیاست را بستری قوام بخش برای دوام و استمرار
دولت قرار دادند از فردای انتخابات ،سیاست عرصهی نقد عملکرد دولت است .مردم نباید نقد و
پیگیری مطالبات خود از دولت را وا نهند .چارهای نیست دستیابی به مطالبات در گرو تدوام در
پیگیری اســت .همانطور که مردم صندوقهای رای را تا ساعت  12شب رها نکردند تا به آنچه
که می خواهند دســت یابند باید دراین عرصه نیز همین اســتواری خستگی ناپذیری را نشان
دهند .به غیر از اقتصاد ،عرصه دیگری که به کمک سیاســت نیاز دارد ،عرصهی اخالق است.
در سالهای گذشته شاهد فروپاشی بســیاری از ارزشها و آرمانهای الزم برای حفظ و گسترش
اخالق اجتماعی بودیم .متاســفانه پول جایگزین بسیاری از آرمانها شده و در نتیجه همگرایی و
انســجام اجتماعی با آسیبهای جدی مواجه شده است .در چند سال اخیر ایثار ،مروت ،گذشت و
مهربانی مشــتری چندانی نداشت .این در حالیست که جامعه بدون این ارزشها نمی تواند دوام
چندانی داشته باشد .در این شرایط به نظر می رسد باز هم سیاست می تواند این خالء را جبران
کند .سیاســت عرصهای است که امکان شکل گیری حس مشترک را برآورده میسازد .مردمی
کــه امروز یکصدا به رئیس جمهور کشــور رای دادند میتوانند ایــن یکصدایی را در حوزهی
فرهنگی و حول مفاهیم ارزشی نیز داشته باشند .نباید فقط به طرح مفاهیم ارزشی بسنده کرد
و انتظار داشــت که جامعه پذیرای آن باشد .تنها سیاســت می تواند ساز و کار الزم برای این
همگرایی حول ارزشها را فراهم کند .از تشکل گروههای مدنی گرفته تا طرح مباحث و پیگیری
در رســانهها برای نیل به این ارزشهای اجتماعی همگی موضوعاتی است که عرصهی سیاست
امکان برآورده کردن آن را فراهم کند.
روز جمعه انتخاباتی برگزار گردید و سیاست در تار وپود اذهان جامعه ایرانی گسترش یافت.
نباید این حضور را فراموش کنیم .تنها با زنده نگهداشتن آن ،امکان رفع مشکالت عدیده وجود
دارد .باید سیاست را پاس داشت و از آن محافظت کرد.

نگاه روز

جامعه ایرانی و ضرورت مفاهمهاش
غالمعباس توسلی  -جامعه شناس

آنچــه در درجه اول در بحث مفاهمه و تفاهمــات و تعامالت اجتماعی مهم به نظر
میرسد زبان یا فهم مشترک اســت .متاسفانه اکنون در کشور ما این زبان مشترک یا
فهــم متقابل وجود ندارد .در هر محفل یا گروهی که مینگریم مشــاهده میکنیم که
هر کدام به مثابه خود و ســلیقه خود از مفاهیم برداشت و نظر خود را ارائه میدهند که
ایــن امر در نوع خود باعث اختالف درونی در جامعه میشــود و به همین دلیل نیز هر
شــخص یا گروهی فقط حرف خود را مالک و با ارزش میداند و بر این عقیده هستند
که باورهایی که دارند قطعا درســت و صحیح است و تحمل نظرات مخالف خود را نیز
ندارند .معتقدم باید کاری کرد تا اختالفاتی که اکنون مشــاهده میکنیم به حد و مرزی
نرســد که اساس جامعه را تخریب و ویران کند .مساله دوم و بسیار مهم موضوع تعامل
اســت .یکی از وجههای مهم دموکراسی در هر جامعه تعامل افراد آن جامعه با یکدیگر
است .این موضوع در صورتی است که اگر تعامل در جامعه باشد تفاهم هم خود را نشان
میدهد و ملموس و قابل دست یابی میشود .بنابر این افراد طی تعامالتشان در جامعه
توگوهایی که با یکدیگر دارند توقعاتشــان را
باید تجدید نظری صورت دهند و در گف 
پایین آورند و قدرت درک متقابل شــان را باالتر ببرند .به این ترتیب و در این صورت
در طول زمان شــاهد تفاهم و حسن نیت و پیدایش اعتماد در افراد خواهیم بود .اگر ما
در متن جامعه به یک جریان تعاملی برسیم قطعا اختالف نظرها هم کم رنگتر خواهد
شد .یکی از مشکالت جامعه ما  ،رسیدن به رفتار ضد مشارکتی است .برای مثال وقتی
سکان سازمان یا حتی یک ارگان کوچک را در اختیار شما قرار میدهند و به شما اعتماد
میکنند ،باید اجازه دهند تا شما نظرتان را ارائه دهید و اعتماد به شما را مهم بشمارند نه
اینکه تا کوچکترین اقدامی را انجام دادید شما را تحت فشار قرار دهند و هیچ تفاهمی
با شما نداشته باشند .در حقیقت همین عدم اعتماد متقابل در تعامالتمان نیز باعث تفرقه
بین ما شده است .اگر بخواهیم به نتیجه مطلوبی برسیم ،تنها با وجود اندیشه ،مشارکت
ممکن خواهد بود و شاید به همین دلیل نیز ما در جریانات سیاسی بیشترعدم تفاهم را
حس میکنیم .زیرا در این رابط مســاله قدرت هم در میان اســت و بیشتر اختالفات و
دعواهای ما در سطح جامعه نشات گرفته از اتفاقاتی است که بین سیاسیون رخ می دهد.
در ایــن میان اما بهترین راه برای تعامل مثبت و انتقال مفاهیم به صورت مطلوب نیز،
توگوی متقابل است .اینکه افراد بدون غضب و تعصب در انتقال مفاهیم
همواره راه گف 
شان سعی بورزند ،اینکه افراد سطح توقعشان را پایین آورند و سطح انتقاد پذیریشان را
باال ببرند ،در این صورت اســت که میتوانیم در انتقال مفاهیم مورد نظرمان به پویایی
خاصی برسیم .اگر دولت ما و سیاستمداران ،جامعه مدنی کشور را محترم و مهم قلمداد
کنند و انحصاری وجود نداشته باشد ،در آن صورت آمادگی ایجاد میشود تا مردم حرف
یکدیگر را بفهمند و پایگاه ها یا جایگاه هایی بوجود میآید که مردم در آن فقط به بحث
و مشارکت در مسائل اجتماعی بپردازند .یک عدهای دموکراسی را قبول ندارند و عدهای
هم که دموکراســی را قبول دارند در عملکرد مشــکل دارند .در جامعه کنونی ما باید از
افرادی بهره گیری شــود که در سطح فکری در درجات باالیی باشند و در سطح جامعه
میان طرفهای مختلف میانجیگری کنند تا مسائل و بحث هایی که در سطح جامعه
وجود دارد روز به روز به هم نزدیکتر و قابل حلتر باشــند .افراد در تعامالتشان احتیاج
دارند که تحمل عقاید مخالف را داشته باشند و درباره چیزهایی که قبول ندارند خودسری
و خود خودخواهی را اشاعه ندهند.

تعرفه در هیچ جا کم
نبود

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد :با توجه به گزارشهای تخلفات توانستیم با پیگیریهای اولیه آنها را رفع کنیم.
عباسعلی کدخدایی عنوان کرد :این که گفته میشود گزارش تخلفات زیاد بوده به منظور این نیست که تخلفی صورت گرفته است.برای مثال گفته میشود که
در فالن شهر و فالن نقطه تعرفه کم است اما وقتی بررسی صورت گرفت مشاهده شد که تعرفه به اندازه کافی بوده است .ما موظف به بررسی تمامی گزارشهای
مربوط به تخلف هستیم.

نامزدهای ریاست جمهوری کجا رای دادند و چه گفتند؟

نامزدهای ریاست جمهوری کجا رای دادند؟

چهارنامــزد انتخابــات دوازدهمین دوره
ریاســت جمهوری ،امروز رای خود را برای
سرنوشــت کشــور به صندوق هــای رای
انداختند.
به گــزارش انتخاب ،هرچنــد زنگ آغاز
تبلیغات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری
با معرفی  6نامزد از ســوی شورای نگهبان
نواخته شــد اما در هفته پایانــی ،محمدباقر
قالیباف و اســحاق جهانگیری به ترتیب به
نفع حجج اسالم سیدابراهیم رئیسی و حسن
روحانی انصراف دادند.
به نوشــته ایرنــا ،هرچند ســیدمصطفی
هاشــمی طبا اعالم کرد که قصد انصراف از
نامــزدی را ندارد اما گفت که در انتخابات به
آقای روحانی رای می دهد.
در ســاعات پایانــی تبلیغــات انتخاباتی
نیز حــزب موتلفــه در بیانیــه ای انصراف
ســیدمصطفی آقامیرســلیم به نفع رئیسی
اعالم کرد که این موضوع از سوی میرسلیم
تکذیب شــد و به ایــن ترتیب میرســلیم،
روحانی ،رئیســی و هاشــمی طبا در گردونه
رقابت ها باقی ماندند.
حسینیه ارشــاد که پیش از انقالب کانون
فعالیت های سیاسی و سخنرانی چهره هایی
چون علی شریعتی و آیت اهلل شهید مرتضی
مطهری به شــمار مــی رود ،گزینه حجت
االســام حســن روحانی برای مشارکت در
انتخابات بود.
روحانی حوالی ساعت  9صبح به حسینیه
ارشــاد آمد و پس از انداختــن رای خود به
صنــدوق ،تاکید کرد که حضور پرشــور در

انتخابات ،قدرت و امنیت ملی را تقویت
می کند.
رئیس جمهــوری گفــت :هرنامزدی که
انتخاب می شــود باید بــه او کمک کرد تا
این مســئولیت سنگین را به سرانجام برساند
و هر کس که انتخاب می شود باید از فردا با
وحدت ،همدلی و نشاط و شادی به او کمک
کنیم.
ســید مصطفی هاشــمی طبا دیگر نامزد
ریاســت جمهوری ،مدرسه شهید قاسم زاده
واقــع در منطقــه چهار را بــرای رای دادن
برگزیــد؛ وی پس از انداختــن رای خود در
صندوق ،تاکید کرد :من بر ســر مواضع خود
هستم ولو اینکه حتی یک رای هم نیاورم؛من
با ایده مشخصی آمده ام و آن را مطرح کردم
و انصراف به معنی انصراف از عقایدم است.
در سوی دیگر ،حجت االسالم سیدابراهیم
رئیسی مسجد ارشاد شــهرری را برای رای
دادن انتخاب کرد؛ مسجدی به یادگار مانده
از دوران قاچار که در فهرست آثار ملی ایران
نیز به ثبت رسیده است.
رئیســی پیــش از ظهر امروز بــه همراه

همسرش برای شــرکت در انتخابات در این
مسجد حاضر شد و پس از انداختن رای خود
در صندوق با بیان اینکه در کشــور ما محور
همه چیز قانون است ،بر اجرای کامل قانون
به عنوان ساز و کار رسمی تاکید کرد.
وی گفت :حق الناس جلــوه ای از قانون
مداری اســت که رهبر معظم انقالب بر آن
تاکید فرمودند.
رئیســی با بیان اینکه رای گیری در کشور
ما ،ســاز و کاری اطمینــان بخش و قانونی
اســت ،افزود :همه باید آرای مردم را امانتی
الهی بدانیم و هر نتیجه ای حاصل شــد آن
نتیجه را بپذیریم.
ســیدمصطفی آقامیرســلیم ،دیگر نامزد
انتخابات ریاســت جمهوری امروز به مسجد
قبــا رفت؛ این مســجد که در دهــه پنجاه
خورشیدی توسط شــهید مفتح بنیانگذاری
شد ،در نزدیکی حسینیه ارشاد قرار دارد.
وی پس از انداختن رای خود به صندوق،
ارزیابی خــود از حضور مــردم در این دوره
انتخابــات را چنین ارزیابی کــرد :الحمداهلل

حضور مردم بسیار پرشور و شوق و دلگرمی
بود .حضوری بسیار خوب که انشاءاهلل نتیجه
مطلوب نیز داشته باشد.
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت
جمهوری ،پنجمین دوره شــوراهای اسالمی
شهر روســتا و نخستین میاندوره ای دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی از ساعت هشت
صبح امروز(جمعه) در  63هزار و  500شعبه
اخذ رای در سراســر کشور با حضور گسترده
مردم آغاز شد.
در انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت
جمهوری ،پنجمین دوره شــوراهای اسالمی
شهر و روستا و نخستین میاندوره ای دهمین
دوره مجلس شــورای اسالمی  56میلیون و
 410هزارو  234نفر واجد شــرایط الزم رای
دادن هستند که امروز با مراجعه به شعب اخذ
رای در سراسر کشور آرای خود را به صندوق
می اندازند.
در ایــن دوره از انتخابات ،یک میلیون و
 350هزار و  294نفر برای نخســتین بار می
توانند در انتخابات شرکت کنند.

حضور گسترده و جار و جنجال درانگلیس

به گــزارش ایرنا ،این افــراد که تصاویر و
پالکاردهایی را در دســت داشــتند ،در ابتدا
با اســتفاده از بلندگو تالش داشــتند که نظر
انبوه ایرانیانی که بــرای دادن رای به محل
کنسولگری آمده بودند و نیز خبرنگاران حاضر
در محل را به خودشان جلب نمایند.
افراد یادشده در تکمیل خشم خود از حضور
پرشور و کم سابقه ایرانیان مقیم انگلیس در
انتخابات ،به سمت ساختمان کنسولی رنگ و

گچ پرتاب کردند.
این مساله منجربه دستگیری فردی شد که
اقدام به پرتاب رنگ کرده بود.همچنین تعداد
قابل توجهی از نیروهای پلیس لندن در مقابل
کنسولگری صف کشیدند.
اما ایرانیانی که با شوق و اشتیاق برای دادن
رای به محل آمــده بودند ،کمترین وقعی به
این همه ســروصدا و عصبانیت کور مخالفان
نگذاشتند.

به رغم جار وجنجــال مخالفان جمهوری
اسالمی ،هم اینک شــمار زیادی از ایرانیان
در انگلیس در صف رای گیری هستند که به
گفته شاهدان امری کم سابقه است.
هــم اینکه صــف رای گیــری در مقابل
ساختمان کنســولگری ایران واقع در منطقه
کنزینگتون ،به خیابان مجاور کشــیده شده
اســت.مجموعا  12صندوق در  11شعبه رأی
در کشور انگلستان مستقر شده که از این تعداد

شش صندوق در پنج شعبه در مناطق مختلف
شهر لندن ( شامل دو صندوق در محل بخش
کنسولی سفارت) و شــش صندوق دیگر در
شــهرهای دیگر انگلیس شــامل منچستر،
بیرمنگام ،نیوکاسل ،گالسکو ،لیدز و کاردیف
مستقر شده اند .روند رای گیری تا ساعت 18
به وقت محلی ادامه خواهد یافت که با توجه
به شمار زیاد افراد رای دهنده احتمال تمدید
آن دور از ذهن نیست.

ایران در آستانۀ برگزاری انتخابات
و مانورهای عظیم در خاورمیانه

[آلبرتــو نگــری ،ایــل ســوله  ٢٤اوره
(ایتالیا) ١٦ ،مه ]٢٠١٧

کارزار انتخابــات ریاســت جمهوری روز
جمعه  ١٩ماه مه در ایران پرشــورتر گشته و
در کانون ســفر دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا به خاورمیانه قرار دارد .سفری که طی
آن در عربستان ســعودی و اسرائیل توقف
خواهد داشت.
ایــران در آســتانۀ انتخابــات و
مانورهای عظیم در خاورمیانه
ایــن هفته در مورد سرنوشــت خاورمیانه
تصمیم گیری می شــود :در میان افشاگری
های حقیقی ،دروغین یا غیرقابل بررسی در
خصوص ســوریه ،داعش و روابط میان کاخ
ســفید و روســیه که از آمریکا دریافت می
گردند ،چــه رفتاری را باید در پیش بگیریم؟
کارزار انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه
 ١٩ماه می در ایران پرشــورتر گشــته و در
کانون ســفر دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریــکا به خاورمیانه قرار دارد .ســفری که
طی آن در عربستان سعودی و اسرائیل توقف
خواهد داشــت .وی امروز با طیب اردوغان،
رهبر ترکیه ،کشــور عضو ناتو دیدار خواهد
نمود .کشوری برای محدود ساختن خسارات
ناشی از جنگ در سوریه علیه اسد که در آن

شکست خورده ،دیپلماسی «آونگ» ،را میان
روسیه و ایران در پیش گرفته و به مخالفت
بــا تصمیم آمریکا مبنی بر حمایت نظامی از
کردهای ســوریه در نبرد رقه علیه خالفت
پرداخت.
خالصه این که آمریکا باید تصمیم بگیرد
که آیا به مقابله با نفوذ ایران در منطقه بپردازد
همان گونه که متحدان سعودی و اسرائیلی
اش درخواست می نمایند و به بررسی تحریم
های جدید بپردازد یا این که فرایندی را که
با توافق هسته ای که در سال  ٢٠١٥در دورۀ
ریاســت جمهوری اوباما به امضا رسید ،آغاز
گردید بپذیرد .توافقی که بارها از سوی ترامپ
یک توافق «وحشتناک» خوانده شده است.
تحرکات آمریکا بر انتخابات ایران نیز تأثیر
خواهند گذارد[ .آقای] حسن روحانی ،رئیس
جمهور در حــال خروج که یــک محافظه
کار میانه رو اســت ،طبعــ ًا از توافقی که با
میانجیگری جواد ظریــف ،وزیر خارجه اش
حاصل گردید ،حمایت می کند در حالی که
فوق محافظه کاران تا آنجا که ممکن است
آن را مورد انتقاد قرار می دهند و وی را متهم
می کنند که کشور ایران را «به حراج گذاشته
است» .در عمل تندروهای جمهوری اسالمی
طبع ًا به دالیل متفاوت ،با جمهوری خواهان

آمریکا هم عقیده می باشند.
روز  ١٩ماه مــی ٥٥ ،میلیون نفر در ایران
برای انتخاب رئیس جمهور به پای صندوق
های رأی خواهند رفت
جبهۀ سرســختان و خالصان منســجم و
یکپارچه گردیده اســت :محمدباقر قالیباف،
شهردار تهران از نامزدی خود انصراف داده و
از حامیانش خواست به ابراهیم رئیسی ،نامزد
محافظه کار رأی دهند و این گونه جبهه ای
را که در مقابل رئیس جمهور کنونی میانه رو
قــرار دارد و برعکس حمایت مجدد خاتمی،
رئیس جمهور اسبق و یکی از رهبران اصالح
طلب را کســب نمود ،متمرکز ساخته است.
چنانچه از داخل بنگریم ،این تصمیم از جهتی
یادآور انتخاب رأی دهندگان فرانسوی میان
ماکرون و لوپن اســت .در واقع هر دو نامزد
روحانی هســتند و تجلی نظامی می باشند
که از انقالب اسالمی سال  ١٩٧٩بر خاسته،
اگرچه بدیهی است که [آقای] روحانی حتی
با وجود ناکامی های متعدد ،نمایندۀ اصالح
طلبــان و حامیــان گفتگو اســت در حالی
که رئیســی مورد حمایت پاسداران و جناح
سرســخت است و حتی گفته می شود [آیت
اهلل] علی خامنه ای ،رهبر معظم است.
ترامپ داور این انتخابات نیست لیکن اگر

بخواهیم رأی دهندۀ بزرگی است که تصمیم
گرفته روزی که در ایران انتخابات برگزار می
شود ،به ریاض برود .هدف وی تثبیت مجدد
نقش آمریکا در خاورمیانه است که در دوران
ریاســت جمهوری اوباما دچار ابهام شده بود
و نیز ایجاد محوری متشــکل از اتحادها با
کشــورهای عربی و اسرائیل به منظور مهار
آنچه که دشــمن و خطر اصلی یعنی ایران
شیعه قلمداد می کند اگر چه علی رغم وعده
های انتخاباتی هنوز به مرحلۀ محکوم کردن
توافق هســته ای با تهران نرسیده زیرا می
دانست که نسبت به سایر امضاء کنندگان این
توافق یعنی اروپا ،روسیه ،چین و آلمان کام ً
ال
منزوی می شد.
به منظور ایجاد این محور ضدایرانی میان
اسرائیل و عربستان سعودی صحبت از یک
توافق جدید با فلســطینیان با هدف آشکار
مشروعیت بخشیدن به اتحاد میان تل آویو و
ریاض به میان می آید و سعودی ها به منظور
ترغیب ترامپ به تنگ کردن عرصه پیرامون
ایران و شیعیان در منطقه از جمله شورشیان
حوثی که ریــاض در یمن آنهــا را بمباران
می کند ،به رئیــس جمهور آمریکا مبلغ ٤٠
میلیارد دالر ســرمایه گذاری در برنامه های
زیرساخت آمریکا که ترامپ درخواست کرده

علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور:

از مردم عذرخواهی میکنیم

رییس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه
ســهل انگاری در اجرای انتخابات نبوده اســت،
گفــت :از مردم بــه خاطر حضــور در صفهای
طوالنی اخذ رای عذرخواهی میکنیم.
به گزارش ایســنا ،علی اصغر احمدی در این

باره اظهار کرد :ما شــاهد مراجعه مردم به شعب
اخذ رای از ســاعات اولیه بودیم و مردم خصوصا
در تهران و شهرهای بزرگ در صفهای طوالنی
ماندهاند که ضمن قدردانی از آنها باید دستشان
را بوسید و ما به واسطه زحمتی که مردم متحمل

شــدهاند از آنها عذرخواهی میکنیم ولی سهل
انگاری در اجرای انتخابات وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه کســانی که وارد شعب اخذ
رای میشــوند باید براســاس مقررات تشخیص
هویت شوند ،گفت :ما توانستیم در تعامل با هیئت
نظارت شــورای نگهبان در برخی جاها منشی را
اضافه کنیم که سرعت افزایش پیدا کند.
معاون سیاســی وزیر کشور خاطر نشان کرد:
وقتی هیئــت اجرایــی در زمان خــود صندوق
سیار پیشبینی میکند مســیر صندوق سیار نیز
پیشبینی میشود و تغییر آن نیازمند هماهنگی با
هیئت نظارت است و همکاران ما در تالش بودند
این کار را انجام دهند.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه
انتخابات شــورای شــهر ،ریاســت جمهوری و
میاندورهای مجلس تا ســاعت  22تمدید شــده
اســت ،اضافه کرد :در مورد صندوقهای ســیار

ن شــهرها و شــهرهای بزرگ با
بیشــتر در کال 
مشــکل مواجه بودیم من با همه اســتاندارها در
تماس بــودم و راههای الزم را بررســی کردیم
بــزرگان نظام هم دغدغههایی داشــتند که باید
بررسی شود.
احمدی با بیان اینکه چاپ و ارســال تعرفهها
به استانها و شهرســتانها بیش از آمار واجدین
شرایط بوده اســت تاکید کرد :ما در هیچ استان
و شهرستانی کمبود تعرفه نداشتیم برخی مطالب
میرســید که واقعیت نداشت و برخی هم نگران
بودند من ابالغ کردم که اگر تعرفههای مصرفی
به هفتاد درصد رســید موضــوع را اطالع دهند
که تعرفه جدید به شــعب ارسال شود در دو سه
نقطه مثل خراسان هم مواردی بود که با استاندار
صحبت کردم و ایشــان گفت به تعطیلی شــعبه
نرسیده و بالفاصله تعرفهها رسیده است.

سياسي
یادداشت روز

برنج روحانی باید دم بکشد
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

روزهای قبل از انتخابات وقتی با مردم در مورد انتخابات
و نامزدهای ریاست جمهوری همکالم میشدی ،هر کدام
در مورد کاندیداها و نظام سیاســی کشــور داستانهایی
داشتند .ســوژه بیشــتر داســتانها روحانی و رئیسی و
قالیباف بودند و دســتمایه آنها را نیز مناظرات تلویزیونی
و عملکرد گذشته نامزدها و زندگی شخصیشان تشکیل
میداد .داســتانهای مثبت خیلی نــادر بودند .خیلی کم
پیش میآمد طرفداری از یک کاندیدا همراه با برشمردن
ویژگیهای مثبت وی باشــد ،بلکه بیشتر سعی میشد تا
آنجایی که میتوان ســایر نامزدها را ناکارآمد نشان داد تا
بلکه این دیگری رخ بنماید.
هــر گروهی ســعی میکرد تــا آنجایی کــه میتواند
داســتانهایش در مورد کاندیدای رقیب تخریبیتر باشد؛
کاندیدایی به مثابه شــیطان به تصویر کشــیده میشد؛
دیگری در سایز کوچک هیتلر نمایانده میشد؛آن دیگری
آتش افروز معرفی میشــد ،کســی خواهد آمد و آرامش
زندگی روزمرهمان را نابود خواهد کرد.
گذشته ،زندگی شخصی و عملکرد شغلی قبلی طرف را
میکاویدند و با جور کردن قطعاتی ،و کنار هم قرار دادن
آنها ،داستانی میســاختند .از کوچکترین حرف و رفتار و
تصویری نمیگذشــتند .برای منصرف کردن شخصی که
گزینه مــورد نظر خود را انتخاب کــرده بود ،هیچ کاری
سازگار نبود .بحث کردن و آوردن استدالل کامال بیثمر
بود .فقط میبایست داستانهایت را زودتر و با شدت تمام
به دست مردم میرســاندی .ژانر اکثر این روایتها ژانر
ترس و وحشت بود.
ســخنرانیها ،برنامهها و مناظــرات کاندیداها چندان
مهم نبود ،آنچه که مهم بود روایتهایی بودند که از این
رویدادها سرهمبندی میشدند .گاها داستانها هیچ ربطی
به واقعیت در حال ر خ دادن نداشتند .بعضی وقتها مردم
حرفهایی را که خودشــان دوست داشتند بزنند ،به اسم
کاندیداهای مورد عالقهشــان میگفتند .اما هر چقدر که
روز انتخابات نزدیک میشــد داستانها کوتاه و کوتاهتر
میشــدند .روایتها فقط در چند جمله خالصه میشدند
و روز انتخابات نیز در مورد توجیه رأی دادنشــان به یک
کاندیــدا و یا ترغیب دیگران بــرای رأی دادن به آن ،به
یکی دو جمله کوتاه اکتفا میشد.
در روز رأیگیری کسانی که به روحانی رأی داده بودند،
روایتهایشــان به این جمالت خالصه میشد :روحانی
ثبات را در کشور ایجاد کرده ،اگر رئیسی بیاید دوباره همه
چیز به هم میخورد؛ میگویند رئیســی  ...است؛ اگر برنج
را نگذاری دم بکشد ،که نمیشود!؛ روحانی توی این دو
ســال تجربه خودش را کسب کرده ،تا دیگری بیاید و راه
و چاه را یــاد بگیرد زمان میبرد؛ میگویند اگر رئیســی
بیاید جنگ میشود؛رئیســی نتوانسته آستان قدس را اداره
کند و مواظب پولهای مردم باشــد چطور میتواند کشور
را اداره کند!
رأی دهنــدگان به رئیســی هم به ایــن جمالت اکتفا
میکردنــد :روحانی کال همه را فلج کــرد و همه کارها
خوابیده؛ روحانی به مملکت خیانت کرده و خون شهدای
هستهای را پایمال کرده؛ رئیســی انسان خوبی است ،او
وقتی دادســتان بود دزدیها را فاش میکرد اما روحانی
او را اخراج کرد و رهبری هم رئیسی را سرپرست آستان
قدس رضوی کرد؛اگر روحانی دوباره رئیس جمهور شــود
فساد همه مملکت را میگیرد ،شما اصال میدانید در بند
 23برجام قرار شــده همجنسبازی در ایران آزاد باشــد
(منظورشــان سند  2030یونســکو بود) و؛ رئیسی حامی
محرومان و مردم فقیر هست.
األن دیگر همه منتظرند که برنج روحانی دم بکشــد و
مردم هم در این چهار سال آتی به نان و نوایی برسند.
خبر

شکوائیه ها از روند برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری تسلیم
شورای نگهبان شود
هیأت مرکــزی نظارت بر دوازدهمیــن دوره انتخابات
ریاستجمهوری در اطالعیه شــــماره  4خود از کسانی
که نسبت به انتخابات شکایتی دارند ،دعوت کرد شکوائیه
خود را تسلیم شورای نگهبان کنند.
متن این اطالعیه به شرح زیر میباشد:
حمد و ســپاس خدای متعال را که بــار دیگر الطاف و
عنایات خود را شامل نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
نمود و مردم فهیم و آگاه ،با حضور گسترده و با شکوه خود
پای صندوقهای اخذ رأی امید واهی دشمنان ملت بزرگ
ایــران را مبدل به یأس نموده و ثابــت نمودند که عالوه
بر حضــور در عرصههای اجتماعــی و انتخابات ،همواره
پشتیبان والیت و گوش به فرمان رهبر خود هستند.
بدینوســیله ضمن تشــکر از آحاد مردم شــریف ایران
اســامی و کلیه هیأتهــای نظارت و اجرایی سراســر
کشــور به اطالع میرساند در اجرای تبصره یک ماده 80
قانون انتخابات ریاستجمهوری ،چنانچه کسانی از نحوه
برگزاری انتخابات شــکایت داشته باشند ،میتوانند ظرف
مدت ســه روز از تاریخ اخذ رأی ،شــکایت مستند خود را
به هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها و یا دبیرخانه
شورای نگهبان به نشانی :تهران ،خیابان امامخمینی (ره)
روبروی دانشکده افســری امامعلی (ع) ،خیابان فلسطین
جنوبی ،شورای نگهبان تسلیم نمایند.
بدیهی اســت به استناد تبصره  2ماده  80همین قانون،
شــکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی
یا شــاکیان ،شامل نام ،نام خانوادگی ،شغل ،نشانی کامل،
شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
همچنین مســتنداً به تبصره  3مــاده  80در صورتی که
شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه ،داوطلبان انتخاباتی
را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل
تعقیب و پیگیری است.

